(قطاع خدمات االستثمار )

Investment Services Sector

طلــــــــب
التوصية بتجديد تراخيص عمل األجانب "الشركات الخاضعة ألحكام قانون االستثمار
السيد األستاذ /رئيس قطاع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،
أرجو التفضل بالموافقة على  :تجديد ترخيص عمل ألجانب بشركــة
العنـوان:

.........................................................

........................................................................... .............................................. ..

تليفون ................................................................... :فاكـ ــس:

...............................................

ومرفق المستندات المطلوبة.
تحرر بمعرفة مقدم الطلب تحرر بمعرفة الموظف المختص

بيان المستندات المطلوبة

المستندات
المقدمه

استيفاء المستندات
(*)

طلب باسم رئيس قطاع خدمات االستثمار (موقع ممن له حق التوقيع



 

م

1

ومختوم بخاتم الشركة) يوضح بيانات األجانب المطلوب تجديد

مستوفاه شكالً ًً

غير مستوفاه شكالً

ترخيص عمل لهم (االسم  -الوظيفة  -الجنسية  -رقم جواز السفر
 -رقم ترخيص العمل) .

2

3

أصل جواز السفر لإلطالع عليه مع صورة ضوئية منه موضحا به



 

أصل ترخيص العمل لالطالع عليه مع صورة ضوئية لوجهى



 

اإلقامة السابقة .

الترخيص
يتم تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه .
صورة من استمارة  2تأمينات عن العام الحالى (تطلب مرة واحدة فى

4

العام)



 

 -نسبة العمالة األجنبية إلى المصرية ال تتجاوز ( %10عدد عامل

أجنبى لكل عدد  9عامل مصرى) .
5

أصل شهادة خلو من مرض نقص المناعة (االيدز) من مستشفى
حكومى فى حالة مغادرة العامل للبالد خالل فترة الترخيص  +عدد 2
صور منها (معتمدة بخاتم شعار الجمهورية ) يعفى منها كال من
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(مواليد البالد -األم المصرية  -متزوج من مصرية) التقدم بالمستند
الدالى على ذلك .

* الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة ترد طلباتها على خطاب
المناطق الحرة .
وتتعهد الشركة بأن المستندات الموضحة أعاله تتفق في الشكل والمضمون مع صحيح القانون واإلجراءات المتبعة
المستلـــــم

مـقـــدم الطلــــــــــــب
االسم/الصفة:

...................................................................

اسم المستلم:

.......................................................

التوقيـ ـ ــع:

...................................................................

التوقيـ ـ ــع:

.......................................................

التاري ـ ـ ــخ:

...................................................................

التليفـ ــون:

...................................................................

التاري ـ ـ ــخ:

.......................................................

( * ) استيفاء المستندات من حيث الشكل وليس المضمون

مقابل الخدمة
نوع مقابل الخدمة

القيمة

الجهة المستحقة

مكان السداد

تجديد ترخيص عمل

--

--

--

الخطـــــــــوات -:
 -1التوجـ ــه الـ ــى شـ ــباك ممثـ ــل اإلدارة العامـ ــة للخـ ــدمات الحكوميـ ــة بالصـ ــالة المخصصـ ــة لـ ــذلك بقطـ ــاع خـ ــدمات
االستثمار لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها.
 -2الحضور الى مكتب تراخيص العمل بالهيئة لتنفيذ التوصية واستالم ترخيص العمل.

زمن أداء الخدمــة :
اعتبار من اليوم التالى الستالم الطلب.
ا
 يومين عمل
ملحوظة:
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حرصاً على االلتزام بالتوقيتات المحددة ألداء الخدمة تعتذر الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة عـن قبـول أط طلبـات غيـر

مستوفاة للمستندات المطلوبة.
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